TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15193/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

V/v: Thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Công ty TNHH Rockwell Automation Việt Nam.
Địa chỉ: Phòng 501, tầng 5, Khu T2-4, Đường D1, KCNC, Quận 9, TP.HCM.
Mã số thuế: 0311436007
Trả lời văn bản số 01/1119/NTNN ngày 07/11/2019 của Công ty về thuế giá trị gia tăng
(GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông
tin:
+ Tại Điều 3 quy định giải thích từ ngữ:
“1. Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể
hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối
tượng khác khai thác, sử dụng.”
+ Tại Khoản 2, Điều 9 quy định các loại sản phẩm phần mềm:
“ 2. Các loại sản phẩm phần mềm bao gồm:
a) Phần mềm hệ thống;
b) Phần mềm ứng dụng;
c) Phần mềm tiện ích;
d) Phần mềm công cụ,
đ) Các phần mềm khác.”
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử;
Căn cứ Khoản 21, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định
của pháp luật.”
Trường hợp Công ty theo trình bày, nhập khẩu phần mềm ứng dụng công nghiệp bán cho
khách hàng trong nước, nếu sản phẩm này được xác định là sản phẩm phần mềm theo quy định
tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy
phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT5;
- Lưu: VT, TTHT.
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